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Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil houden. Elke nieuwe schade in de 
gehuurde periode wordt gerekend als losse schade en daarvoor geldt een standaard eigen risico van € 1.250,00 per losse schadegeval.

3. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.

6. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren.

A. Verplichtingen verhuurder

Huurder is verplicht:

 (buiten het hoogseizoen is het mogelijk om hiervan af te wijken)

8. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.

2. De huurperiode is van zaterdag 15.00 uur tot en met zaterdag 11.00 uur.
1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst.

1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte 
van de huurperiode.
2. De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructies gebruiken.
3. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op de voorzijde benoemde bestuurders de 
kampeerauto besturen. Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs beschikken.
4. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen t.w. Nederlandse nationaliteit en min. 23 jaar oud en te allen tijde de 
kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezitten die tot goed besturen is vereist.

7. De banden qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en gewicht in beladen toestand van de kampeerauto.

5. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs.

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

B. Verplichtingen huurder

4. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren.

2. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd.

E. Niet nakoming

6. De huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op 
behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient 
de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te 
volgend.

1. Dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.

11. Het gebruik en vervoer van drugs en andersoortige verdovende middelen, wapens, explosieven, zuurstofflessen en andersoortige verboden en/of 
gevaarlijke stoffen is verboden. De verhuurder is te allen tijde daarvoor niet aansprakelijk.

7. Het is de huurder verboden eigenmachtige veranderingen, toevoegingen, opschriften aan te brengen aan de camper.

C. Borg

D. Annulering huurder

8. Het is niet toegestaan in de camper te roken, huisdieren meenemen mag in overleg met de verhuurder, afhankelijk van soort huisdier. Bij 
huisdieren € 50,00 per week extra. Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500,00 in rekening gebracht, en verrekend met de borg. Indien blijkt 
dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van de kosten ter vervanging van inventaris of kilometer overschrijding zal de 
huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder contant ter hand doen. 

Huurder:

* 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
* 100% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand tot de aanvangsdatum van de huurperiode.

3. Wordt de kampeerauto niet of tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom per dag.

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van 
administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere 
voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor 
schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden beschadigd.

5. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale 
slijtage in te leveren bij de verhuurder.

10. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook 
genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.

3. Indien de kampeerauto voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten 
verminderd met de huuropbrengst.

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 
tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij 
de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend.

4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,00 alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

* 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
* 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.

Bestuurders onder de 28 jaar én bestuurders die niet in het bezit zijn van een eigen auto, betalen in plaats van de standaard eigen risico een eigen 
risico van € 3.0000,00.

2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkomen van verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huurbedrag en 
borgsom in verhouding met de ontbinding.

4. Brengt de huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en 
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.
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Binnenzijde (+ toiletruimte) niet gereinigd/schoon € 40,00
Koelkast niet gereinigd/schoon € 20,00

Schoonmaken buitenkant € 47,50
Bekleding niet schoon  € 40,00

Toiletcassette niet geledigd/schoon € 25,00

Gasflessen niet gevuld € 17,50

5. De camper wordt door verhuurder afgeleverd met volle brandstoftank, volle gasfles, lege afvalwatertank en van binnen- en buiten volledig 
schoongemaakt. Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te bezorgen. Bij ingebreke worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Vuilwatertank niet geledigd/schoon € 15,00

3. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk 
bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
4. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventueel betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), 
de  namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen, huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese 
schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de 
huurovereenkomst ter beschikking van de verhuurder.

3. Huurder dient erop toe te zien dat een voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden, overreding door huurder zijn reparatie het 
beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder of de 
ANWB. Wanneer de kosten van een door verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zicht het 
recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

Schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.

5. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade 
wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het 
gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van 
verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer 
aansprakelijk, de huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet 
aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden: overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of 
overeenkomstige bepalingen in het buitenland. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij 
deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Indien verhuurder ondanks het bovenstaand toch voor dergelijke kosten en schade wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar 
opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolg kosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Een eigen risico van € 1.250,00 per gebeurtenis.

Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

1. Bij diefstal, in beslagname of aanzienlijke beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt huurder onmiddellijk, doch uiterlijk 
binnen 24 uur na het voorval, in overleg met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

H.  Schade van de huurder

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto –ondermeer benzine, olie, wassen, reparatie banden, leges, stalling, 
boetes en gerechtskosten– komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.

F.  Kosten tijdens verhuring

I. WA verzekering + casco

Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voorgenoemde wet wordt vergoed, doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden 
geen dekking is, dit doet zich voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen 
betekenen. Dit bedrag is maximaal het eigen risico. Indien de verhuurder zijn eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op 
de huurder.

4. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten, 
vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

2. Reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Bij ingebreke zijn door onzorgvuldig handelen, 
waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn, dient u nota's hiervan te kunnen overleggen. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden 
in principe door verhuurder uitgevoerd. Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is tenzij in een 
huurperiode meer dan 10.000 km. gereden wordt. In dat geval dient de huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf. 
Na overleg met verhuurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie bij mechanische defecten komen voor rekening van de 
verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon 
van gespecificeerde nota's. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien  mogelijk voor de verhuurder mee terug.

7. Verhuurder is gemachtigd om extra borg in rekening te brengen bij een situatie met meerdere schades.

J.  Aansprakelijkheid van de huurder

2. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijk autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit de verhuurder 
uiterlijk binnen 24 uur na het voorval in kennis te stellen.

G.  Schade 

Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan 
maken van de camper.

Verhuurder verklaart dat er ten aan behoeve van de auto een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

a. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk 
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b. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op dienst eerste vordering en naar diens opgave, 
onverwijld voldoen, docht uiterlijk binnen 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd. Bij gebreken waarvan 
verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

K.  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Adres: .......................................................................................................

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter 
zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

c. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die voor verhuurder het geldend 
maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en 
schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van huurder en/of derden.

Oktober 2019

Postcode: ..................................................................................................

Plaats: .......................................................................................................

Naam huurder: ..........................................................................................

Telefoon: ...................................................................................................
.

Ik heb de voorwaarden gelezen

Verhuurder/Eigenaar: ................................................................................

Datum: ......................................................................................................

Handtekening huurder:
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